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In 1865 werd Giuseppe Verdi door de Opéra de Paris gevraagd om 
een nieuw werk te componeren. Hij koos een pseudohistorisch drama 
van Frederich Schiller, en maakte er een grootse, monumentale opera 
van: Don Carlos. Over de onbereikbare liefde, uiteraard, maar ook 
over het tweespan politiek en macht. Precies daarop focust deze nieu-
we productie die in handen is van de Duitse regisseur Bernd Schmitt. 
Hij voegde er de ondertitel Corridors of power aan toe. We vroegen 
hem naar tekst en uitleg. 

Interview: Roel Daenen

DON CARLOS:  
CORRIDORS OF POWER
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Don Carlos

DON CARLOS:  
CORRIDORS OF POWER

Het Landesjugendorchester Nordrhein-Westfalen, een 80-koppig orkest en 30 jeugdzangers, brengt de onstuimige 
opera Don Carlos op een eigenzinnige en verbluffende manier tot leven. De jonge en energieke musici, tussen  
14 en 24 jaar, delen allen het verlangen om muzikaal het beste in zichzelf naar boven te halen. Het plezier dat zij 
ervaren, spat ervan af. Ongetwijfeld een beklijvende ervaring in de unieke, industriële setting van de Floraliënhal! 

Don Carlos speelt zich af tijdens 
de 16e eeuw aan het Spaanse 
hof. U neemt de vrijheid om  
Verdi’s werk te voorzien van  
een ondertitel. Wat bedoelt  
u daarmee? 
Ik vond het belangrijk om dui-
delijk te maken dat we met deze 
productie geen louter historisch 
verhaal brengen. Deze lezing gaat 
verder dan wat Verdi voor ogen 
had, en zeker ook verder dan  
de historische gebeurtenissen uit 
die periode. Voor mij is de vraag 
altijd weer opnieuw: wat is opera? 
Wat voegt het toe aan onze bele-
vingswereld vandaag? Deze opera 

zie ik als een rijke inspiratiebron 
voor een aantal thema’s die zeer 
relevant zijn voor de tijd waarin  
wij leven. Toegegeven, er zijn  
een aantal punten waarop ik afwijk 
van Verdi. Maar die vrijheid per-
mitteer ik me, precies omdat deze 
opera zo’n boeiende inhoud heeft. 
Eigenlijk doen we niets nieuws. 
(lacht) Want Verdi bouwde met  
zijn lezing van de geschiedenis 

– en meer bepaald die van de on-
derworpenen – verder op Schiller. 
En die nam dan weer het Spaanse 
absolutisme uit de 16e eeuw als 
uitgangspunt. Voor mij gaat  
dit over macht, zonder twijfel.  
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Akkoord, dat is een beetje een 
open deur intrappen. Maar daar-
om is het woord ‘corridor’ erg 
belangrijk. We willen onderzoeken 
en tegelijk ook aantonen hoe de 
machthebbers aan hun macht 
komen. En wat macht inhoudt.

‘Macht’ zag er in de 16e eeuw  
anders uit dan vandaag.  
Zo wordt ‘participatie’ op alle  
niveaus – op politiek, cultureel, 
maatschappelijk enz. – steeds 
belangrijker. Hoe brengt u  
de macht in beeld?
In zowel de opera als het werk  
van Schiller speelt de figuur van 
de Grootinquisiteur een zeer  
belangrijke rol. Hij is de power- 
broker die je niet ziet, een schim 

in de coulissen. Een schaduwfi-
guur die koningen op de troon 
plaatst, en ze er met evenveel 
gemak weer afstoot. Zelf geloof 
ik niet in het bestaan van dit soort 
figuren. Want machtsstructuren 
zijn veel complexer. Het is veel 
te simpel om te stellen dat deze 
Grootinquisiteur hier alle verant-
woordelijkheid draagt. ‘Als hij ver-
dwijnt, komt alles goed’, of zoiets. 
Dat is naïef. Wat mij interesseert 
is hoeveel vermogen tot macht 
elk individu heeft. Als je daarop 
focust, merk je verschillende, zeer 
interessante wisselwerkingen op. 
Om die dynamiek zichtbaar en 
begrijpelijk te maken hebben we 
de rol van de Grootinquisiteur (GI) 
verdeeld over twaalf spelers: zes 

bassen en evenveel figuranten. 
Minstens een van deze twaalf is 
altijd op de scène aanwezig, soms 
meerdere en vaak ook alle twaalf. 
 
Elk van die figuren gelooft dat 
hij de GI controleert en bevelen 
kan geven. Of nog, dat de GI zijn 
dienaar is. De waarheid is echter 
anders. Want met elk verzoek  
verliest het personage een stukje 
van zijn autonomie, en raakt hij 
verder verstrikt in de macht.  
Het is ook een geleidelijk verlies 
van de onschuld. Het is de aloude 
deal van Mephistopheles: ‘ik doe 
alles wat je mij vraagt. Maar op 
het einde heb ik je helemaal in 
mijn macht’. Op de scène staat 
er ook een typmachine. Telkens 

de GI zich eraan zet, wordt wat er 
gebeurt genoteerd. Alles wordt 
dus geregistreerd. Dit verwijst naar 
de tijd van de inquisitie, maar ook 
naar het hier en nu! Van alles wat 
wij doen en laten is er immers  
een digitaal spoor. Het zijn big 
data en het inzicht hierin leidt  
naar macht en rijkdom. Dat is  
een van de grootste verschillen 
met vroeger, toen spionnen, 
overlopers en klikspanen vaak 
moeizaam gerekruteerd en  
ingezet werden. Vandaag voeden 
wij helemaal zelf en uit vrije wil 
deze enorme machinerieën!  
Het is niet de Grootinquisiteur  
of de baas van Google of Amazon 
die de touwtjes in handen heeft. 
Neen, het zijn wij zelf. 

U vervangt het autodafe –  
het verbranden van de ketters – 
door iets anders. Waarom?
Naast de vermenigvuldiging van  
de Grootinquisiteur is het niet tonen 
van de autodafe een van de belang-
rijkste dramaturgische ingrepen in 
deze productie. Historisch kun je je 
er vragen over stellen. Bij Schiller zit 
het gebeuren echter wel in de tekst, 
maar in het libretto dan weer niet. 
Maar Verdi wou een spectaculaire 
scène, in de stijl van Meyerbeer, die 
met balletten en olifanten indruk 

wou maken op het Parijse publiek.  
Eerlijk gezegd: dit spektakel is  
op zich niet oninteressant, maar ik 
vond het ook weerzinwekkend om 
het wel te doen. Niemand moet 
getuige zijn van een dergelijk  
spektakel, niet in het echte leven  
en ook niet op de scène.

U geeft het orkest ook een wat 
ongewone rol. Op een bepaald 
moment stormt het op de scène.
In plaats van de autodafe vindt  
er een Art Happening plaats.  
Dit evenement is precies het 
tegenovergestelde van de brand-
stapel. In plaats van de andere  
te executeren, is het net de ander 
die gevierd wordt. De mogelijkheid 
om anders te zijn staat centraal.  
En dan verschijnt het orkest op  
het podium, en bouwt er een  
feestje. Het ademt de vrijheid.  
De controle vervliegt, en ik laat  
het podium aan de musici.

U bent zelf musicus.  
Maakt dat een verschil als u  
een opera regisseert?
Ik geniet ervan om mijn opera’s 
ook als muzikant te kennen.  
Ik geloof én hoop dat ik niet 
alleen met het verstand – zeg 
maar, de tekst volgend – regisseer; 
maar evengoed met het oor. 

Rede en emotie zijn zo sterk met 
elkaar verbonden; door hetgeen 
de personages zeggen en hoe 
ze hun verhaal zingen. Als die 
twee samenvallen wordt het echt 
spannend, en wint het verhaal aan 
kracht. Verdi zei dat hij voor elke 
opera een nieuwe muzikale taal 
ontwikkelde; hij noemde dat  
‘la tinta musicale’. In de ontwikke-
ling van de productie rond deze 
‘tinta musicale’ werken – en ze 
daarom niet altijd per sé bevesti-
gen – geeft een opera zijn grote 
dramatische kracht. Dat maakt  
het verschil. En daarom doe ik 
graag wat ik doe. 

 

Beleef de concertavond op 
26/09 als een VIP! Kies voor  
onze exclusieve formule met 
champagne-receptie achteraf, 
voor 108 euro per ticket.
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“Wat mij interesseert is hoeveel vermogen tot  
macht elk individu heeft, en hoe en of hij zich  
ervan bedient. Als je daarop focust, merk je  
verschillende, zeer interessante wisselwerkingen  
op. Om die dynamiek zichtbaar en begrijpelijk  
te maken hebben we de rol van de Grootinquisiteur 
verdeeld over twaalf zangers.”

Bernd Schmitt

 
 DI 25 SEPT  
 Concert van

 
 WO 26 SEPT  
 Concert van

Sebastian Tewinkel


